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هاي خونی و بررسی اثرات متقابل منبع غالت و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه

 اند فحلی شده سازيزمانهايی که همعملکرد تولیدمثلی در میش
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 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

هاي هاي خونی و عملکرد توليدمثلی در ميشعلوفه به کنسانتره بر فراسنجه متفاوت منبع غالت و نسبت تاثير مطالعه پژوهش با هدفاین             

هاي آزمایشی سيدرگذاري شدند. تيمار ،سازي فحلیزماندر چهار گروه مختلف جهت هم رأس ميش زندي 80بود. نژاد زندي زمان فحل هم

( همراه با ذرت 65: 35نسبت باالي علوفه به کنسانتره ) :2عنوان منبع غالت، ه( همراه با جو ب65: 35نسبت باالي علوفه به کنسانتره ): 1شامل: 

( 45: 55: نسبت پایين علوفه به کنسانتره )4عنوان منبع غالت، ه( همراه با جو ب45: 55: نسبت پایين علوفه به کنسانتره )3عنوان منبع غالت، هب

یابی شدند و با ها فحلسازي فحلی انجام شد. پس از برداشت سيدر، ميشزمانعنوان منبع غالت. در تمام تيمارهاي مدنظر همههمراه با ذرت ب

 BUNهاي جز فراسنجههکه ب هاي مدنظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادگيري کردند. پس از زایش فراسنجههاي موجود در گله جفتقوچ

داري در بين تيمارها داراي اثر معنی هاي کبدي، گلوکز و هورمون استروژندر مورد آنزیم شودداري دیده میو پروژسترون که با تمایل به معنی

موقعيت برتر عنوان منبع غالت در صفات توليدمثلی داراي هنتيجه تحقيق حاضر نشان داد که نسبت باالي علوفه به کنسانتره همراه با ذرت ب .نبودند

 هاي آزمایشی بود.و بهتري نسبت به سایر گروه

  سازي فحلی، غله، علوفه و ميشزمانهم کلیدی: کلمات
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 مقدمه

دلیل شرایط اقلیمی، منابع طبیعی، پرورش گوسفند در ایران به       

های روشلیکن پایبندی به ،ای داردفرهنگ و ذائقه مردم جایگاه ویژه

کار ها و بهها، از بین رفتن چراگاهربرد نادرست خوراککا دامداری، کهن

وری نکردن بهینه از این صنعت های نوین موجب بهرهنگرفتن روش

منظور دستیابی به اهداف مهم و استراتژیک در بنابراین به ،شده است

های علمی و حرفه گوسفندداری، باید مدیریت پویا را با آخرین یافته

گوسفند افزایش  پرورش صنعت اقتصادی وریبهره کرد تا همراه پژوهشی

از مشکالت پرورش گوسفند ایران،  .(1380فروزنده و همکاران، یابد )

الزم است  گاهی .باشدمیپایین بودن ظرفیت تولیدمثلی نژادهای بومی 

در تولیدمثل حیوان دخالت شود. معموالً این دخالت ممکن است در 

های الیل متفاوت صورت گیرد. دامهای مختلف دامی با دمورد گونه

در فاصله  توانرا می شوندهای مختلف فحل میمختلف گله که در زمان

ها تلقیح زمانی کوتاه وارد استروس )فاز فحلی( نمود در این مدت دام

شوند. زمان میها و تولید، همیا جفتگیری کرده و به طبع آن زایش

همراه ادی باالیی را با خود بهانبوه گله سود اقتصدر این حالت تولید 

های با کنسانتره باال با تغذیه جیره (.1996خواهد داشت )شوشتری، 

ای شکمبه pHافزایش تولید اسیدهای چرب فرار و اسیدالکتیک، افت 

 SARA= Sub-acuteای )و نهایتاً وقوع اسیدوز تحت حاد شکمبه

ruminal acidosis) جو در سطح  تغذیه چنینداشت. هم خواهند را درپی

ای باالتر در مقایسه با ذرت افزایش دلیل تخمیرپذیری شکمبهباال به

وقوع  SARAرا درپی خواهد داشت. آسیب اساسی  SARAابتال به 

تواند خواهد بود که می (Ruminates) التهابات مزمن در دیواره شکمبه

خون را های باکتریایی از محیط شکمبه به جریان انتقال اندوتوکسین

های شکمبه و افزایش مرگ باکتری pHتسهیل کند. در حقیقت با افت 

ها با انتقال گرم منفی، دیواره لیپوپلی ساکاریدی این گروه از باکتری

به جریان خون تحریک التهابات سیستمیک را درپی خواهند داشت. 

های مختلف کنسانتره به علوفه با ای درخصوص نسبتتاکنون مطالعه

های نژاد زندی انجام نشده مختلف ذرت و جو بر روی میش غالت

 است این مطالعه با این هدف طراحی شد.
 

 هامواد و روش

این آزمایش با همکاری گروه علوم دامی دانشگاه اراک )بخش 

فیزیولوژی( در یکی از مزارع پرورش دام موسسه زائر انجام شد و به 

نژاد زندی در یک سالن  رأس میش 80ماه به طول انجامید.  7مدت 

طور هبندی شده بودند بو مدیریت یکسان که داخل آن سالن باکس

 .رأسی تفکیک شدند 20تصادفی به چهار تیمار 

های نژاد زندی به منظور تعیین پاسخ میشدر این مطالعه به       

در  65:35) کنسانتره مقابل ذرت( و نسبت علوفه به منبع غالت )جو در

با استفاده  پژوهش این شد. خواهد گرفته درنظر تیمار چهار (45 :55مقابل 

کیلوگرم  8/2±9/47اواسط شیردهی با میانگین وزن  زندی هایمیش از

کامالً تصادفی انجام شد. تیمارهای  طرح قالب در 2×2 فاکتوریل صورتهب

( 65 :35تیمار اول: نسبت باالی علوفه به کنسانتره ) آزمایشی شامل:

تیمار دوم: نسبت باالی علوفه به ، عنوان منبع غالتها جو بهمراه ب

سوم: نسبت  تیمار ،منبع غالت عنوانههمراه با ذرت ب (65 :35کنسانتره )

، عنوان منبع غالته( همراه با جو ب45: 55پایین علوفه به کنسانتره )

( همراه با ذرت 45: 55تیمار چهارم: نسبت پایین علوفه به کنسانتره )

 نوان منبع غالتعهب

با NRC (2007 ) هایبراساس توصیه های آزمایشیباالنس جیره

صورت هها بشد، جیره انجام کرنل دانشگاه نویسیجیره افزارنرم استفاده از

ها در طول اجرای آزمایش دسترسی آزاد ایزونیتروژنیک بودند. میش

وسسه روتین دامداری م روش ها براساسبه آب و خوراک داشتند. میش

زائر تغذیه و مدیریت شدند. در زمان ورود به طرح نمره وضعیت بدنی 

چنین سالمت ظاهری در ها، سابقه تولیدمثلی، تعداد زایش و هممیش

 اختصاص به تیمارهای آزمایشی لحاظ گردید.
 

 ترکیب مواد مغذی جیره و آنالیز شیمیایی: 1جدول

 علوفه%   45 علوفه%   65  

 ذرت جو ذرت جو مواد مغذی

 3/31 3/31 41 41 یونجه خشک

 14 14 5/24 5/24 کاه گندم

 - 45 - 6/23 جو

 3/43 - 75/22 - ذرت

 3/9 5/7 45/9 6/8 کنجاله سویا

 1 1 1 1 کربناتسدیم بی

 6/0 6/0 6/0 6/0 کلسیم کربنات

 1/0 1/0 1/0 1/0 کلسیم فسفاتدی

 4/0 4/0 4/0 4/0 نمک

     آنالیز شیمیایی

ME, Mcal/kgDM 06/2 05/2 33/2 34/2 

NEl, Mcal/kgDM 33/1 32/1 50/1 50/1 

NDF, % of DM 3/45 4/43 8/35 1/32 

NFC, % of DM 33 8/34 1/43 5/46 

CP, % of DM 9/13 8/13 14 9/13 
 

ساعت بعد از ارائه خوراک از  3آزمایش حدود  40در روزهای       

عمل آمد. بعد از جداسازی گیری بهها خونطریق رگ گردنی از میش

داری شد. های خونی در فریزر نگهسرم تا زمان آنالیز برای فراسنجه
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های گسسته مربوط به فحلی و آبستنی با استفاده از آزمون آنالیز داده

ای بر مبنای با استفاده از توزیع دوجمله GENMODکای مربع با رویه 

قلو یا دوقلو( با استفاده از لجستیک و صفت چندقلوزایی )صفر، تک

ها توزیع پواسون بر مبنای لگاریتمی تجزیه و تحلیل شدند و میانگین

های خونی شامل گلوکز، مقایسه شدند. فراسنجه LsMeansروش به

BUNهای کبدی ، پروژسترون، آنزیم(ALT ،AST ،ALP  وGGT)  به

د از زایش، عنوان شاخص سالمت کبد و دام مورد آنالیز قرار گرفت. بع

در هر گروه محاسبه شدند های تولیدمثلی شامل نرخ آبستنی شاخص

(Amarantidis  ،2004و همکاران.) های های مرتبط با فراسنجهداده

و رویه  SASافزار آماری خونی حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم

  شد: و تحلیل تجزیه آماری پایین با استفاده از مدل (Mixed) مختلط

Yijk = μ + Si + Fj + (S × F)ij + eijk                                     

 ،مقدار مشاهده شده Yijkl= ترتیب شامل:اجزای مدل آماری به

μمیانگین = ،= Si اثر ثابتi )اُمین منبع غالت )جو در مقابل ذرت ،

=Fj اثر ثابتj (45 : 55مقابل  در 65 :35) کنسانتره علوفه به اُمین نسبت ،

=(S×F)ijاثر متقابل i اُمین منبع غالت باj  اُمین نسبت علوفه به

 مانده خواهد بود. اثر تصادفی عوامل باقیeijkl = ، کنسانتره

های تولیدمثلی با استفاده از رویه چنین آنالیز برخی دادههم       

GENMOD افزار در نرمSAS .انجام شد 

 

 نتایج 
 BUNهای جز فراسنجههمده است بآ 1طورکه در جدول همان

داری را نشان و پروژسترون که تمایل به معنیدار است که معنی

باشند. داری نمیسایر موارد در بین تیمارها دارای اثر معنیدهد می

باشد مقدار درخصوص تیمار حاوی کنسانتره باال که دارای جو می

BUN  یم و غیرمستقیم طورکلی تغذیه اثر مستقهافزایش یافته است ب

 های تولیدبر فیزیولوژی رشد و عملکرد حیوان دارد. نتایج فراسنجه

کدام از صفات در بین تیمارها از آمده است و هیچ 2مثلی در جدول 

لحاظ عددی تیمار دو و چهار در برخی دار نبود. اما بهنظر آماری معنی

 از صفات در موقعیت بهتری قرار داشتند.

 

کنسانتره( بر  برای علوفه : 45:55در مقابل  65:35اثر متقابل منبع غالت )جو در مقابل ذرت( با نسبت علوفه به کنسانتره ) بررسی :1جدول 

های نژاد زندیپارامترهای خونی میش

 سازی فحلی )درصد(های نژاد زندی در تیمارهای مختلف همزمانهای تولیدمثلی میشبررسی فراسنجه :2جدول

 P-Value 4تیمار  3تیمار  2مار تی 1تیمار * درصد

 00/50 22/72 56/55 94/52   65/0 (Pregnancy rate)آبستنی 

 00/100 33/108 00/100 50/112 82/0 (Kid production  Efficiency)راندمان تولید بره 

 0 33/8 0 50/12 39/0 (Twinning rate)نرخ دوقلوزایی 
عنوان منبع غالت، تیمار ه( همراه با ذرت ب65: 35عنوان منبع غالت، تیمار دوم: نسبت باالی علوفه به کنسانتره )ه( همراه با جو ب65: 35تره )*تیمار اول: نسبت باالی علوفه به کنسان

 عنوان منبع غالته( همراه با ذرت ب45: 55عنوان منبع غالت، تیمار چهارم: نسبت پایین علوفه به کنسانتره )ه( همراه با جو ب45: 55سوم: نسبت پایین علوفه به کنسانتره )

P_value  جو  ذرت 
 فراسنجه

 کنسانتره باال کنسانتره پایین  کنسانتره باال کنسانتره پایین SEM غله F:C F:C× غله 

 لیتر(گرم/دسی)میلی گلوکز 2/71 2/75  1/65 4/70 1/4 19/0 27/0 88/0

05/0 97/0 12/0 2/2 ab8 /46 b5 /42  ab0/46 a5/50  BUNلیتر(گرم/دسی)میلی 

16/0 88/0 36/0 7/9 2/123 7/110  4/118 6/133 AST  لیتر(المللی/میلی)واحد بین 

42/0 21/0 37/0 7/1 2/27 0/28  4/27 9/30 ALT لیتر(المللی/میلی)واحد بین 

58/0 93/0 90/0 9/44 1/426 8/397  2/396 1/417  ALPلیتر(المللی/میلی)واحد بین 

49/0 25/0 21/0 4/5 5/44 5/54  0/55 6/57  GGTلیتر(المللی/میلی)واحد بین 

 لیتر()پیکوگرم/میلی استروژن 0/22 2/24  4/33 7/20 0/8 63/0 51/0 36/0

 لیتر()نانوگرم/میلی  پروژسترون 2/2 4/3  1/3 8/1 7/0 55/0 89/0 08/0

 است. 05/0دار آماری در سطح حروف غیرمشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی -
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 بحث 

توان با ها بوده و میها تحت تاثیر هورموندستگاه تولیدمثل دام       

کنترل نمود.  ها راتولیدمثل آن های مصنوعی، فرآیندهورمون استفاده از

فعالیت تولیدمثلی  کنترل برای های هورمونیاز روش یکی سازیزمانهم

زمانی فعالیت ابزار مدیریتی با ارزش است برای هم ها است که یکدام

چنین افزایش تولیدمثلی و در نتیجه بهبود مدیریت تولیدمثلی و هم

از  (Hinch ،1990و  Robertson) شودمی استفاده هادام تولیدمثلی توان

ها و فرآیندهای تولیدمثلی حتی در تولید طرفی تغذیه در همه گونه

نر و ماده مؤثر است که ارتباط نزدیک بین  سلول جنسی و بلوغ دام

در گوسفند تعداد  .(Lucy ،2003) دهدتولیدمثل و تغذیه را نشان می

سازی و نرخ ها به ورود مواد مغذی حساس هستند و فولیکولفولیکول

 Scaramuzzi) ای افزایش یابدتواند با دستکاری تغذیهریزی میتخمک

روز، در طی برنامه  6تا  4مدت برای تغذیه کوتاه  .(2006و همکاران، 

روش مدیریتی برای بهبود عملکرد تولیدمثلی  یک فحلی، سازیزمانهم

 Vinoles) است که اثرات مثبت آن گزارش شده ها از راه تغذیه استدام

ای باال، های حاوی منابع نشاسته. استفاده از جیره(2005و همکاران، 

ریزی را در سازی و نرخ تخمکیکولمانند ذرت ورقه شده با بخار، فول

و همکاران  Tohidi .(2008و همکاران،  Letelier) گوسفند افزایش داد

ها کارگیری هورمون( نیز بیان داشتند که روش فالشینگ و به2006)

توان با افزایش درصد صرفه بوده و میاز لحاظ اقتصادی مقرون به

 زایی هزینه آن را جبران نمود.بره

Robertson  وHinch (1990 نشان دادند که استفاده از جیره )

روز در آخرین روزهای  6تا  4مدت تکمیلی با استفاده از دانه لوپین به

ریزی در مرحله جسم زرد )فاز لوتئال( موجب افزایش نرخ تخمک

های نژاد مرینوس شد که با بهبود عملکرد تولیدمثلی همراه بود میش

 خوانی نسبی داشت.ضر همو این نتیجه با مطالعه حا

تخمیر زودهنگام  اثر در شکمبه محیط شدن دلیل اسیدیهب احتماالً

دهد لذا بخش زیادی از ها اجازه فعالیت نمیجو باشد و به میکروب

صورت محلول در خون جذب شده و مقدار هنیتروژن داخل شکمبه ب

ن کم دهد از طرف دیگر میزاای در خون را افزایش مینیتروژن اوره

دلیل تخمیر کند توان تأمین هذرت در تیمار حاوی کنسانتره ذرت، ب

تر ها را نداشته و موجب جذب بیشانرژی الزم برای فعالیت میکروب

BUN  در خون شده و غلظت در خون افزایش خواهد یافت که با نتایج

( نشان 1393مطالعه حاضر سازگار بود. نتایج تحقیق ایری و همکاران )

ای اگرچه منبع کربوهیدرات مورد استفاده که مکمل تغذیهداد که 

آید، شمار میهای نژاد مغانی بهکوتاه مدت بر عملکرد تولیدمثلی میش

تاثیر مثبتی نداشت، اما بر غلظت گلوکز و اوره خون تاثیر مثبتی 

ها دهنده تاثیر مثبت بر وضعیت انرژی دامتواند نشانداشته که می

ای این تحقیق در تضاد بود. لذا استفاده از برنامه تغذیهباشد که با نتایج 

سازی فحلی با توجه به هزینه زمانهای همکوتاه مدت در طی برنامه

چنین، براساس تغییرات غلظت گردد. همنسبتاً پایین آن توصیه می

گلوکز و اوره خون، تفاوتی از نظر تغذیه منابع مختلف کربوهیدراتی 

رسد که تنها بهبود سطح دریافت انرژی دام نظر میوجود ندارد و به

 عامل مؤثر خواهد بود.

های با کنسانتره باال با افزایش تولید اسیدهای چرب تغذیه جیره       

ای و نهایتاً وقوع اسیدوز تحت شکمبه pHفرار و اسیدالکتیک، افت 

چنین تغذیه جو در سطح پی خواهند داشت. همای را درحاد شکمبه

ای باالتر در مقایسه با ذرت افزایش دلیل تخمیرپذیری شکمبه بهباال

وقوع  SARAپی خواهد داشت. آسیب اساسی را در SARAابتال به 

تواند انتقال التهابات مزمن در دیواره شکمبه خواهد بود که می

( از محیط شکمبه به جریان خون LPSهای باکتریایی )اندوتوکسین

ای و افزایش مرگ شکمبه pHبا افت  را تسهیل کند. در حقیقت

ها منفی، دیواره لیپوپلی ساکاریدی این گروه از باکتری گرم هایباکتری

پی خواهند با انتقال به جریان خون تحریک التهابات سیستمیک را در

داشت. در نشخوارکنندگان نیتروژن پالسمایی و نیتروژن موجود در 

شده در شکمبه یا میزان پروتئین  شیر انعکاسی از میزان پروتئین تولید

توان اثرات پروتیئن بر مصرفی است بنابراین با دنبال کردن آن می

. (Butler ،1998) عملکرد و وضعیت تولیدمثل حیوان را بررسی نمود

اند که با افزایش میزان پروتئین خام در چندین مطالعه مدعی شده

پالسما افزایش  ها میزان اوره موجود درجیره گاوهای شیری و میش

 ها شده استیافته است که منجر به کاهش نرخ آبستنی در دام

(Rhoads  ،؛ 2005و همکارانMcEvoy  ؛1997همکاران، وButler   و

 7از دیدگاه تولیدمثلی، افزایش میزان اوره خون از  .(1996همکاران، 

لیتر، نقطه بحرانی قلمداد گرم در دسیمیلی 19یا  مول بر لیترمیلی

( رحم کاهش PHافزایش میزان اوره خون میزان اسیدیته ) شود بامی

. (1993؛ Butler  ،2001و Elrod ؛2004و همکاران،  Rhoads) یابدمی

افزایش میزان اوره خون در گاوهای شیری با افزایش میزان کیست 

وجود هدنبال آن افت عملکرد تولیدمثلی بهتخمدانی همراه است که ب

 (.1390ن، دوست و همکارا)یوسف خواهد آمد

( نشان دادند که میزان اوره خون در 1393ایری و همکاران )       

گاوهای غیرآبستن باالتر از گاوهای آبستن بود و شاید یکی از دالیل 

ای به متابولیسم عدم آبستنی در گاوها همین بوده باشد. ازت اوره

انرژی و پروتئین در شکمبه وابسته بوده و شاخص مناسبی است که 

گیرد. توازن انرژی و پروتئین جیره مورد استفاده قرار می برای بررسی

ای خون تحت تاثیر سطوح پروتئین خام و که نیتروژن اورهطوریهب

، St-pierreو  Kauffman) های جیره قرار داردترکیب کربوهیدرات

بر  خون ایاوره حد نیتروژن افزایش بیش از چنین،. هم(2001
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منفی داشته و منجر به کاهش باروری روی اسپرم، تخمک یا رویان اثر 

ای . غلظت باالی نیتروژن اوره(2000و همکاران،  Melendez) شودمی

رحمی و تولید پروستاگالندین  pHخون در حیوان ماده باعث کاهش 

های را به گیرنده LHشده و از طرف دیگر ممکن است اتصال هورمون 

ظت پروژسترون ها باعث کاهش غلهورمون این که دهد، کاهش تخمدانی

و همکاران،  Melendez)شود سرم و در نتیجه کاهش باروری می

2000). 

تواند مقدار اوره و دیگر ترکیبات زیاد بودن اوره خون می

نیتروژنی رحم را افزایش دهد. این عوامل از راه به تاخیر انداختن 

ازای هر آبستنی و مرگ جنین بازده آبستنی، افزایش دفعات تلقیح به

خوانی ثلی را تحت تاثیر قرار دهند که با نتایج این مطالعه هممتولید

های نژاد ( در پژوهشی روی میش2018و همکاران ) Suresh دارد.

های مدراس نشان دادند که با افزایش میزان کنسانتره در جیره میش

زایی و درصد زایش مذکور بهبود در صفات تولیدمثلی مانند نرخ بره

 PHنماید. افزایش نیتروژن اوره خون سبب کاهش ها بروز میدر میش

ریزی، شود و مانع تخمکمی PGF2ɑشده و موجب تولید و ترشح  رحم

 شود.جایگزینی و اتصال رویان به مادر می

که زمان در طول چرخه فحلی بسیار مهم است، همراه جااز آن       

منظور افزایش نرخ مدت بهصورت تغذیه کوتاهشدن فالشینگ به

تواند بسیار موثر بوده ها میسازی فحلی میشزمانیزی و همرتخمک

طول یک چرخه  های تغذیه تکمیلی درضمن موجب کاهش هزینه و در

 .(Lindsay ،1982و  Gherardi) سازی شودزمانفحلی بدون هم

Ozyurtlu اسفنج و سیدر از استفاده با (2008) همکاران و 

ز فصل تولیدمثل درصد های آواسی در خارج اپروژسترون در میش

Dogan (2005 )آزمایش  در دادند. گله را افزایش زادآوری زایش و درصد

از مدروکسی پروژسترون استات همراه  ترکیه استفاده هایبر روی میش

ها در خارج فصل باعث تحریک دوره فحلی میش PMSGواحد  500با 

تمام  ها گردید کهنسبت به حالت طبیعی و افزایش درصد آبستنی آن

 Kiridliاین گزارشات با نتایج بررسی حاضر مطابقت دارند. در بررسی 

های تیمارشده با ( در گوسفندان آواسی، میش2006و همکاران )

زایی و مجموع هورمون گونادوتروپین دارای درصد زادآوری، بازده بره

های گروه شاهد بودند. وزن بره متولد شده باالتری نسبت به میش

( نشان داد که استفاده از 1992و همکاران ) Ryanلعات نتایج مطا

سازی فحلی و تزریق هورمون زمانمنظور همهورمون پروژسترون به

نادوتروپین باعث افزایش بازده زایش، افزایش دوقلوزایی و افزایش گ

 مجموع وزن بره متولد شده در هر زایش شد.

Wildeus (1999به )های نوین آوریمنظور استفاده از برخی فن

نادوتروپین موثر های گنظیر کنترل چرخه فحلی و استفاده از هورمون

ازای هر بوده و باعث افزایش متوسط تولید بره به

لحاظ اقتصادی شود و این موضوع بهمیش تحت آمیزش در گله می

 صرفه بوده است.مقرون به

گیری نمود که نسبت باالی گونه نتیجهتوان اینکلی میطورهب

در صفات  غالت منبع عنوانههمراه با ذرت ب (65 :35) وفه به کنسانترهعل

های تولیدمثلی دارای موقعیت برتر و بهتری نسبت به سایر گروه

 آزمایشی بود. 
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